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PPR 2019 
 

Informamos aos trabalhadores da TELEFONICA VIVO que o SINTTEL-DF e a Comissão Nacional 
de Negociação da FITRATELP - CNN FITRATELP se reuniram com a empresa, nos dias 4 e 5 de 
julho, em São Paulo, para tratar da PPR 2019 da categoria. A empresa propôs a antecipação de 
1 salário no dia 26 de julho 2019 e pagamento da segunda parcela até o dia 31 de março 2020. 
Para os trabalhadores de Campo e Call Center com PIV o pagamento será de 0,50% do salário. 
Se a proposta for aprovada até o dia 18 de julho, o pagamento da antecipação será realizado no 
dia 26 de julho.  
 
Durante a reunião, o presidente da TELEFONICA VIVO Chistian Gebara garantiu aos 
representantes dos trabalhadores que, apesar da conjuntura econômica ruim que o país 
atravessa, a empresa fará grandes investimentos para manter a sua base de clientes e se 
consolidar no mercado como a maior empresa de telecomunicações do Brasil. 
 
Ainda de acordo com o presidente da empresa, não haverá a implantação de nenhum Plano 
de Demissão Voluntária (PDV) em 2019.  Segundo ele, a empresa estará focada cada vez mais 
na implantação dos serviços de atendimento aos clientes e fortalecendo a sua política de inclusão. 
 
As manifestações do presidente da TELEFONICA VIVO devem ser vistas com bons olhos, mas 
os trabalhadores não podem se acomodar. A classe trabalhadora vive um dos piores momentos 
da sua história, que se agravou com Reforma Trabalhista e vai piorar com a Reforma da 
Previdência, que está em debate no Congresso Nacional. Somente fortalecendo o nosso 
sindicato, seremos capazes de organizar a nossa luta para preservar os nossos direitos e 
combater a precarização das condições de trabalho no Distrito Federal. Veja o Edital de 
Convocação no Verso. 
 

ASSEMBLEIA GERAL  
Terça-feira, 16 de julho, no SIA TRECHO 3, LOTE 1565/1595 (em frente 
à antiga GVT), às 8h00. Sua presença é muito importante. PARTICIPE! 
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ASSEMBLEIA GERAL 
  

O Sinttel-DF convoca TODOS os trabalhadores da TELEFONICA 
VIVO, para ASSEMBLEIA GERAL que será realizada na terça-
feira, 16 de julho, no SIA TRECHO 3, LOTE 1565/1595 (em frente 
à antiga GVT), às 8h00, a fim de analisar, sugerir e decidir sobre a 
seguinte ordem do dia: 

            a) Apreciação e deliberação da proposta de PPR 2019 
apresentada pela empresa. 
             
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O Diretor Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 
TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL - SINTTEL-DF, entidade 
constituída para coordenação, defesa e representação legal dos 
trabalhadores em telecomunicações, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, convoca todos os trabalhadores da TELEFONICA/VIVO, para 
Assembleia Geral que acontecerá no dia 16 de julho, terça-feira, em frente à 
sede da antiga GVT, localizada no SIA Trecho 03, Lotes 1565/1595, com 1ª 
chamada as 07hs e, na falta de quórum mínimo estabelecido pelo estatuto 
social, com a 2ª chamada as 08hs, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: a) Apreciação e deliberação da proposta de PPR 2019 apresentada 
pela empresa.  
Brasília, 9 de julho de 2019. 
Brígido Roland Ramos 
Presidente Sinttel-DF 

 

Direitos não são favores, são 
conquistas coletivas! 


